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Depunere rapoarte întocmite de lichidator judiciar în procedura de faliment 
Nr. 63, data emiterii: 27.05.2015 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 9465/101/2012, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător-sindic Adela Barbu. 
2. Debitor: SC C&C MH Confort SRL, Cod de identificare fiscală 17044001, Sediul social: localitatea Drobeta-Turnu-
Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului: J25/460/2005. 
3. Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL, cod de identificare fiscală RO 21146590, nr. înregistrare RFO II - 0213, sediul 
social Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 272, 
Tel./ Fax 0252/328293, reprezentant lichidator judiciar- asociat coordonator ec. Motoi Gogu şi Consultant Insolvenţă SPRL, 
sediul social în Drobeta-Turnu-Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, jud. Mehedinţi, cod de identificare 
fiscală 31215824, nr. înregistrare RFO II - 0649, reprezentant lichidator judiciar - asociat coordonator ec. Popescu Emil, cu 
sediul ales pentru comunicări în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi, tel./fax 0252-328293, 
0744528869, 0742592183; 0252-354399, site: www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro. 
4. Subscrisele: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, societăţi profesionale de insolvenţă asociate prin 
contract, în calitate de lichidatori judiciari ai debitorului SC C&C MH Confort SRL conform sentinţei nr. 487/09.09.2013 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
9465/101/2012, în temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul privind descrierea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli 
efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
astfel întocmit, în anexă, în număr de 2 (două) file. 
6. Număr de exemplare depuse: depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în 
Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Raport privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea 

procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei în condiţiile art. 21 din Legea 
85/2006 privind procedura insolvenţei pentru debitorul SC C&C MH Confort SRL 

Număr dosar: 9465/101 anul 2012, Tribunal: Tribunalul Mehedinţi Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal; Judecător-sindic: Adela Barbu 
Temei juridic: art. 21 alin. (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei 
Lichidator judiciar: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL. 
Menţiuni privind descrierea modului în care a lichidator judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 

Raport luna mai 2015 
Subscrisele, Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, lichidator judiciar al SC C&C MH Confort SRL, cod 
identificare fiscală 17044001, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/460/2005, aflată în procedura de 
faliment în dosar nr. 9465/101/2012, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea 85/2006 privind procedura de 
insolvenţă, depun următoarea hotărâre a Adunării Creditorilor din data de 27.05.2015: 
Nr. înreg. 63/27.05.2015 

Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 27.05.2015 
Debitor: SC C&C MH Confort SRL 
Sediul: Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi  
CUI/CNP: 

1 7 0 4 4 0 0 1      
 

Date privind dosarul: 
Număr dosar:9465/101/2012 
Tribunalul: Mehedinţi 
Secţia: a II -a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Judecător sindic: Adela Barbu 

Încheiat astăzi,                                                                                                                                          Orele 

2 7 0 5 2 0 5  

la sediul Yna Consulting SPRL, situat în str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, municipiul 
Drobeta-Turnu-Severin, jud. Mehedinţi, cu ocazia întrunirii Adunării Creditorilor debitorului menţionat mai sus convocată 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Legea 85/2006. 

1 4 3 0 

Ordine de zi 
Ordinea de zi a Adunării creditorilor debitorului SC C&C MH Confort SRL: 
1. Exprimarea unui punct de vedere cu privire la cererea de închiriere a suprafeţei de 15.000 mp din terenul situat în 
Ghiroda, jud. Timiş, aflat în proprietatea debitoarei SC C&C MH Confort SRL, primită de la SC Rec Obi Plast SRL, cu 
sediul în Oraviţa, str. Rachitovei, nr. 11, jud. Caraş Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/481/2010, CUI 
RO 27718631, pentru care s-a oferit o chirie în sumă de 2.000 euro/lună (exclusiv TVA). 

Desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor 
Participare: La şedinţa Adunării Creditorilor SC C & C MH Confort convocată şi prezidată de către lichidatorul judiciar 
în data de 27.05.2015, orele 1430 au trimis puncte de vedere în scris următorii creditori: 
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1. Banca Comercială Română SA, reprezentată prin dna. Adriana Laura Necşulescu, în calitate de şef departament şi prin 
dl. Remus Rusu, în calitate de consilier juridic, punct de vedere scris cu adresa nr. DRPC 600/27.05.2015, care deţine o 
creanţă în procent de 24,58535% din totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
2. Banca de Export Import a României Eximbank SA, atât în nume şi cont propriu cât şi în numele şi contul Statului 
Român, reprezentată prin dl. Claudiu Ciocîrlan, în calitate de director şi prin dna. Elena Mocanu, în calitate de specialist 
recuperare creanţe, punct de vedere scris cu adresa nr. 5437/27.05.2015, care deţine o creanţă în procent de 20,30582% din 
totalul creanţelor înscrise la masa credală; 
3. Piraeus Bank Romania SA, reprezentată prin dl. Bogdan Movila, în calitate de director adjunct direcţie şi prin dna. 
Cristina Beraru, în calitate de şef departament workout persoane juridice, punct de vedere scris cu adresa nr. 
23680/26.05.2015, care deţine o creanţă în procent de 6,21211% din totalul creanţelor înscrise la masa credală. 

Cvorum: 
Lichidatorul judiciar constată că Adunarea Creditorilor este legal întrunită, fiind îndeplinite cerinţele art. 15 alin. (1) şi (2) 
din Legea privind procedura insolvenţei, respectiv sunt prezenţi creditori ale căror creanţe însumate reprezintă peste 30% 
din valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului. 
Sunt prezenţi creditorii ale căror creanţe însumate reprezintă 51,10328% din valoarea totală a creanţelor împotriva averii 
debitorului, calculul efectuându-se prin raportare la Tabelul definitiv consolidat rectificat IV al creanţelor, care a fost 
depus la grefa Tribunalului Mehedinţi şi afişat la data de 12.12.2014 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă nr. 22198/15.12.2014, drept pentru care se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi. 

Discutarea ordinii de zi: 
Conform procesului-verbal al şedinţei din data de 27.05.2015. 

Hotărâri: 
Adunarea Creditorilor debitoarei SC C&C MH Confort SRL, convocată şi prezidată de lichidatorul judiciar la data de 
27.05.2015 ora 1430, consideră că se impune analizarea ofertei doar în cazul nefinalizării negocierilor privind achiziţia 
bunului cu terţii interesaţi actualmente, valorificarea terenului situat în Ghiroda, jud. Timiş este prioritară faţă de 
posibilitatea închirierii acestuia în cadrul procedurii de lichidare, cu un procent de 51,10328% din totalul creanţelor 
înscrise la masa credală, respectiv un procent de 100,00000% din totalul creanţelor prezente sau care au transmis un punct 
de vedere în scris. 

Număr de exemplare: 
Prezenta hotărâre a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care 1 exemplar pentru lichidatorul judiciar, 1 exemplar pentru a fi 
depus la dosarul cauzei şi 1 exemplar pentru a fi afişat la uşa instanţei. 

Termen procedural: 29.06.2015. 
Lichidatori judiciari asociaţi: Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, prin Motoi Gogu 


